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Относно: Петиция 1609/2008, внесена от D.A.L., с британско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация при прием в учебно заведение в Брюксел с 
преподаване на нидерландски език

1. Резюме на петицията

Синът на вносителя на петицията говори нидерландски, но е с британско и испанско 
гражданство. Той не говори френски език. Родителите му искат да го запишат в учебно 
заведение в Брюксел с преподаване на нидерландски език. Той има твърде малки 
шансове да бъде приет, тъй като не се счита за говорещ нидерландски по смисъла на 
член ІІІ, параграф 3 от раздел І от фламандския указ за равни възможности в 
образованието. Съгласно този член, учениците, чиито „домашен език” е нидерландски 
се приемат с предимство. Дефиницията на „домашен език” е езикът, който, съгласно 
клетвена декларация на кандидата, се използва във всекидневната комуникация в 
семейството. Вносителят не може да направи тази декларация, тъй като в семейството 
му се говори уелски и испански. Той счита, че този указ противоречи на принципа за 
равно третиране на гражданите на ЕС, тъй като при кандидатстване от белгийците, 
които говорят нидерландски и живеят в други държави-членки на ЕС, не се изисква да 
говорят в дома си друг език, освен майчиния си. Вносителят счита, че британските и 
испанските граждани имат правото да говорят собствените си езици у дома си, без това 
да им отнема правото на равно третиране при прием в учебни заведения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 март 2009 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Службите на Комисията са сезирани за трудностите, които среща двегодишният син на 
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вносителя на петицията, притежаващ двойно британско и испанско гражданство, при 
приема в начално учебно заведение с преподаване на нидерландски език в двуезичния 
столичен район Брюксел. Достъпът до това заведение, изглежда, е запазен с предимство 
за ученици, които в семейството си говорят нидерландски. Въпреки че говори 
нидерландски, детето на вносителя вкъщи говори езиците на държавите, от които 
произхождат родителите му. Освен това, той не говори френски, което обяснява избора 
на родителите да го запишат в учебно заведение с преподаване на нидерландски език и 
негативните последици при отказ за прием.

Въпросните мерки произтичат от разпоредбите на член ІІІ, 3, параграф 1 от указа от 28 
юни 2008 г. за равни възможности в образованието - І, изменен с указ от 15 юли 2005 г. 
Тази разпоредба от раздел 2, посветен на приоритетния режим, предвижда 
възможността органите в сферата на образованието да предоставят - в едно или повече 
учебни заведения в столичния регион Брюксел, както в предучилищна, така и в основна 
и средна образователни степени - предимство на учениците, чийто домашен език е 
нидерландският, при условие че използването на нидерландски език в семейството се 
декларира с клетвена декларация. Освен това, това предимство се предоставя на 
процент от учениците, който се определя предварително от местния координационен 
съвет в Брюксел. Квотата трябва да бъде минимум 20%. Ако няма определен от 
местния координационен съвет процент, предимство се предоставя най-много на 25% 
от учениците. 

Тези мерки, изглежда, представляват непряка дискриминация въз основа на 
националност. В действителност Комисията обръща внимание върху постоянната 
съдебна практика, която постановява, че гражданин на Европейския съюз, който живее 
законно на територията на приемна държава-членка, може да се позовава на принципа 
на недискриминация въз основа на националност, залегнал в член 12, параграф 1 от 
Договора за създаване на Европейската общност, във всички ситуации, в които правото 
на Общността е приложимо ratione materiae1. Съгласно член 12 във връзка с член 149 
от Договора, условията за прием в учебни заведения подлежат на общия принцип на 
недискриминация2. 

Член 17 от Договора предвижда, че гражданите на Съюза "се ползват от правата и да 
изпълняват задълженията, предвидени в Договора", а член 18 постановява, че всеки 
гражданин на Съюза има право да се придвижва и свободно да пребивава на 
територията на държавите-членки, "при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договора и на мерките, приети за неговото осъществяване". Член 24 от 
Директива 2004/383 постановява, че всеки гражданин на Съюза, който пребивава на 
територията на приемна държава-членка по силата на същата директива, има правото 
на равнопоставено отношение с местните жители по отношение на областта на 
                                               
1 Вж. решение от 12 май 1998 г. по дело C-85/96, Martinez Sala, точка 63.
2 Съдът призна по-конкретно принципа на недискриминация по отношение на достъпа 
до висше образование, вж. решение от 7 юли 2005 г. по дело C-147/03, Комисията 
срещу Австрия, точка 35.
3 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 
година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки 
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прилагане на договора. И накрая, член 12 от Регламент 1612/68 на Съвета1 постановява, 
че децата на гражданин на държава-членка, който е или е бил нает на работа на 
територията на друга държава-членка, се допускат до общото образование в тази 
държава, както гражданите на тази държава, ако тези деца пребивават на нейна 
територия. 
Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС, принципът на равно третиране, конкретен 
израз на който е забраната на всяка дискриминация въз основа на националност, 
заложена в член 12, параграф 1 от Договора, забранява не само дискриминацията, явно 
основаваща се на националност, но също и всички скрити форми на дискриминация, 
които при прилагане на други разграничителни критерии водят на практика до същия 
резултат2. 

В случая, съгласно приложимото право на Общността изглежда, че системното 
приоритетно третиране по отношение на достъпа до образование на деца, които 
използват нидерландски като домашен език представлява непряка дискриминация, 
доколкото рискува да ощети гражданите на другите държави-членки. Съгласно 
практиката на Съда3, доказателствената тежест пада върху националните органи, които 
въвеждат дерогация от основния принцип на свободно движение на лица, да докажат, 
че във всеки случай определените от тях правила са необходими и съразмерни с целта 
от обществен интерес, която целят да постигнат.

Следователно Комисията възнамерява да осъществи контакт с компетентните органи, 
за да получи техните бележки във връзка с въпросния законодателен акт.

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Комисията счита, че мерките, описани в петицията, биха могли да представляват 
непряка дискриминация въз основа на националност, като се използва критерия език. 
Като такива, тези мерки са в нарушение на член 18 от ДФЕС (предишен член 12 от 
ДСЕО), във връзка с членове 21 и 165 от ДФЕС (предишни членове 18 и 149 от ДСЕО) 
относно достъпа до образование. Според правото на ЕС непряка дискриминация може 
да бъде допусната само в случаите, когато тя е с легитимна цел и когато прилаганите 
мерки са едновременно необходими и пропорционални.

Също така член 7, параграф 2 от Регламент 1612/68/ЕО на Съвета от 15 октомври 1968 
година относно свободното движение на работници в Общността предвижда, че 
работниците мигранти имат право на равнопоставено отношение наред с работниците, 
които са граждани на приемащата държава-членка. Съгласно член 12 от същия 
регламент децата на работник мигрант трябва да бъдат допускани до образователната 
система на приемащата държава-членка при същите условия, при които са допускани и 
                                               
1 Регламент 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното 
движение на работници в Общността
2 Вж. по-специално решение от 16 януари 2003 г., Комисията срещу Италия, дело C-
388/01, точка 13.
3 Вж. по-специално решение от 7 юли 2005 г., Комисията срещу Австрия, дело C-
147/03, точка 63.
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гражданите на тази приемаща държава.

Съгласно съображение 20, първо изречение, от Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, 
всички граждани на Съюза, които по силата на тази Директива живеят на територията 
на дадена държава-членка, трябва да бъдат третирани еднакво с гражданите на тази 
държава-членка в рамките на приложното поле на Договора.

На 27 октомври 2009 г. до белгийските органи е изпратено административно известие, в 
което е изложено становището на Комисията по този въпрос и в което се изисква 
техния коментар. Комисията е получила отговор на 21 декември 2009 г. Белгийските 
органи считат, че въпросните мерки не представляват дискриминация въз основа на 
националност. Освен това те са на мнение, че мерките, определящи минимален брой 
ученици, говорещи нидерландски език във фламандските училища, намиращи се в 
столицата Брюксел, са необходими и пропорционални с цел поддържане на качеството 
на образованието, предоставяно на нидерландски език.

Заключение

Към момента Комисията анализира отговора на белгийските органи и ще уведоми 
парламента относно следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.


